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Kirjaudu ulos

Virasto

Esikatselu
24.08.2021 11:21
Tyyppi

Hakulomake

Nimi

OKM ktpo hv erikoistumiskoulutukseen kehittäminen 2021
CGI:n toteuttaminen. Tehty uutena lomakkeena, mutta pohjana suunnittelussa on
"OKM ktpo 2017 ktpo erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen" -lomake.
Kesken

Kuvaus

Id 385

Tila
Luoja
Luontiaika
20.08.2021 10:09
Muokkaaja
Muokkausaika 20.08.2021 10:22

Lisätiedot asiakkaasta

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö /
Aliorganisaatio
Toimintayksikkö, aliorganisaatio tms, jonka toimintaan
rahoitusta haetaan.

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Sukunimi

Anna tässä sen henkilön tiedot,
johon voi olla yhteydessä tätä
hakemusta koskevissa asioissa.
Tieto päätöksestä lähetetään
yhteisön sähköpostiosoitteen
lisäksi tässä annettuun
hakemuksen yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteeseen.

Etunimi

Organisaatio

Tehtävä

Sähköposti

Puhelin

Pankkitili (IBAN)
Kentässä näkyy oletuksena yhteisön tiedoissa oleva
pankkitili. Jos halutaan käyttää hakemuskohtaista pankkitiliä,
ilmoitetaan se tässä. Hakemuksella ilmoitettua pankkitiliä
käytetään vain tähän hakemukseen liittyvissä maksuissa, eikä
se muuta yhteisön tietoihin asiakasrekisteriin tallennettua,
mahdollisissa muissa maksuissa käytettävää tilinumeroa.
Hakemuskohtaisen tilin tulee kuulua avustusta hakevalle
yhteisölle.

Rahoitusta koskevat tiedot

Rahoitusta koskevat tiedot

OKM

Käyttötarkoitus lyhyesti

Anna hakemukselle otsikko, joka kuvaa avustuksen
käyttötarkoitusta.

Hankkeen nimi
Anna hakemukselle otsikko, joka kuvaa rahoituksen
käyttötarkoitusta.

Lyhyt kuvaus hankkeesta

Kuvaa hanke ja rahoituksen käyttötarkoitus lyhyesti.
Yksityiskohtaisemmat tiedot annetaan omalla välilehdellä.

Haettavan avustuksen
määrä
Kuinka paljon avustusta haetaan?
€
Avustuksen suunniteltu
käyttöaika
Syötä avustuksen käytön suunniteltu alkamis- ja
päättymisaika muodossa pp.kk.vvvv
Syötä avustuksen käytön suunniteltu alkamis- ja
päättymisaika muodossa pp.kk.vvvv

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma
Haetaanko rahoitusta
usean korkeakoulun
hankkeeseen?

Valitse

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, vastaa seuraavaan kysymykseen määrärahan jakamisesta

Suunnitelma rahoituksen
mahdollisesta jakamisesta
korkeakoulujen välillä.
Hanketta koordinoiva
korkeakoulu vastaa
rahoituksen jakamisesta.

Koulutuksen alustava
opintopistemäärä

Koulutuksen alustava
kohderyhmä

Arvio tulevista
opiskelijamääristä

Hankkeen
kokonaiskustannukset

Suunnitelma kustannusten kattamisesta ja arvioitu
jakautuminen korkeakoulun osuuteen, opetus- ja
kulttuuriministeriöltä haettavaan rahoitukseen ja mahdollisiin
muihin tuloihin.

Perustelu koulutuksen
kehittämishankkeelle.

Kuvaa kehittämishankkeen toteuttaminen, koulutusten
tavoitteet ja sisällöt alustavasti, työelämän tarve, edellytykset
ja valmiudet hankkeen toteuttamiseen, yhteistyöverkosto
sekä toimijoiden sitoutuneisuus erikoistumiskoulutuksen
toteuttamiseen kehittämisvaiheen jälkeen (ml. alustavasti
tulevien koulutusten rahoitussuunnitelma).

Hakukohtaiset kysymykset

Hakukohtaiset kysymykset
Käytä taloustietojen ilmoittamiseen liitepohjaa, jonka voit ladata omiin tiedostoihisi opetus- ja
kulttuuriministeriön www-sivuilta hakuilmoituksesta seuraavasta linkistä:
https://minedu.fi//harkinnanvarainen-rahoitus-opetustoimen-varhaiskasvatuksen-seka-taide-ja-kulttuurialojenammattilaisille-suunnattuun-erikoistumiskoulutukseen

Talousarvio

Liitteet
Liitä tähän hankkeen
maksimikoko on 5 Mb.

/

hankkeiden

talousarvio.

Liitteen

Voit lähettää sopimuksen kahtena liitteenä, mikäli liitteen maksimikoko on yli 5 Mb. Tällöin
pyydetään lähettämään sopimuksen allekirjoitussivu omana liitteenä.

Aiesopimus
erikoistumiskoulutuksesta

Liitteet
Liitteen maksimikoko on 5 MB.

versio 5.3.4

